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6Test 1 Allah’ın (c.c) Elçileri: Peygamberler

1. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene 
iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygam-
berlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun 
peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt 
etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat et-
tik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. 
Sonunda dönüş yalnız sanadır. (Bakara suresi 
285. ayet)

 Bu ayetten;

 I. Peygamberler insanlar arasından seçil-
miştir.

 II. Peygamberler arasında ayrım yapılmama-
lıdır.

 III. Peygamberlere inanmak, iman esasların-
dandır.

 Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I,II ve III

2. Kelime olarak gönderilen elçi demektir. Dini bir 
terim olarak ise; peygamberlik, nebilik, elçilik 
anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c) emir ve yasakla-
rını insanlara bildirmekle görevli olan peygam-
berlerin Allah (c.c) ile insanlar arasındaki elçilik 
vazifesidir.

 Bu parçada açıklaması yapılan kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Tebliğ

B) Risalet

C) Fetanet

D) Nübüvvet

3. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de göndermiş olduğu 
peygamberlerin bazılarının isimlerini zikretmek-
te, bazılarını ise zikretmemektedir. Üzeyr, -----
----- ve Zülkarneyn ise Kur’an’da geçmesine 
rağmen peygamber olup olmadıklarına dair 
kesin bir bilginin bulunmadığı isimlerdir. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 
isimlerden hangisi getirilmelidir?

A) Şit

B) İdris

C) Lokman

D) Zekeriya

4. Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gön-
derdik ki, insanların peygamberlerden sonra 
Allah’a karşı tutunacak bir delilleri olmasın! Al-
lah izzet ve hikmet sahibidir. (Nisâ suresi 165. 
ayet)

 Bu ayette peygamberler ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanları ebedi mutlulukla müjdelemişler-
dir.

B) Allah’ın mesajları konusunda insanları bil-
gilendirmişlerdir.

C) Çeşitli mucizeler göstererek insanları ikna 
etmeye çalışmışlardır.

D) Kötülük yapanları hatalarından dönmeleri 
konusunda uyarmışlardır.

5. Peygamberler Allah’ın emir ve yasaklarını in-
sanlara iletirler. Bu mesajlar insanların dünya 
ve ahiret mutluluğunu sağlamayı amaçlar. Akıl 
ve irade sahibi her insan bu ilahi mesajlardan 
sorumlu tutulacaktır. Bu yüzden Yüce Allah, 
Kur’an-ı Kerim’de mesajlarını tüm toplumlara 
ulaştırdığını bildirmektedir. Zira Allah’ın mesaj-
larının kendisine ulaştırılmış olması da insanın 
sorumlu tutulmasının şartları arasındadır.

 Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
daha yakından ilişkilidir?

A) O kullara yazıklar olsun! Kendilerine bir 
peygamber gelmeye görsün, onu mutlaka 
alaya alırlardı. (Yasin suresi 30 .ayet)

B) Doğrusu Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz 
gibi size de hakkınızda tanık olacak bir 
peygamber gönderdik. (Müzzemmil suresi 
15. ayet)

C) Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir 
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 
Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uya-
rıcı gelip geçmemiş olsun. (Fâtır suresi 24. 
ayet)

D) Peygamber rabbinize iman etmeniz için 
çağrıda bulunup dururken, O da sizden ke-
sin söz almışken -bir şeye inanmaktaysa-
nız- ne diye O’na iman etmezsiniz? (Hadid 
suresi 8. ayet)
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Test 1 6 Allah’ın (c.c) Elçileri: Peygamberler

6-8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 Yüce Allah insanı yarattığı andan itibaren va-
hiyle ona yol göstermiş, hiçbir zaman onu 
amaçsız bir şekilde kendi haline bırakmamıştır. 
Bu yüzden ilk insan aynı zamanda ilk peygam-
berdir. Bu şekilde tarih boyunca toplumlara 
uyarıcılar göndermiştir. Allah’ın gönderdiği tüm 
mesajlar özünde ortaktır ve Allah’tan başka 
ilah olmadığı vurgusu üzerinde yoğunlaşmış-
tır. Son peygamberin gönderilmesiyle birlikte 
bu mesajlar en olgun şeklini almış ve kıyamete 
kadar insanlara yol gösterecek şekilde Allah 
tarafından düzenlenmiştir.

6. Bu parçada hangi iki peygamberin ismi ön 
plana çıkmaktadır?

A) Hz. İsa-Hz. Musa

B) Hz. Nuh-Hz.İbrahim

C) Hz. Yusuf-Hz. Davud

D) Hz. Âdem-Hz. Muhammed

7. Bu parçaya göre tüm peygamberlerin getir-
dikleri vahyin ortak mesajı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah’ın en büyük olduğu

B) Allah’tan başka ilah olmadığı

C) Kur’an’ın son ilahi kitap olduğu

D) Allah’ın tövbeleri kabul edeceği

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parça ile 
ilişkilendirilebilir?

A) O gün her kişinin işi başından aşkındır.   
      (Abese suresi 37. ayet)

B) Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.  
        (Fatiha suresi 2. ayet)

C) İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı 
sanır? (Kıyamet suresi 36. ayet)

D) Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir 
kolaylık var. (İnşirah suresi 6. ayet)

9. Allah (c.c) yeryüzüne yaklaşık 124.000 pey-
gamber göndermiştir. Bizler bu peygamber-
lerden yalnızca bir kısmının ismini bilmekteyiz. 
Zira Kur’an’da yalnızca 25 peygamberin ismi 
geçmektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü 
edilen peygamberlerden biri değildir?

A) Hz. Ali B) Hz. Eyüp

C) Hz. Harun D) Hz. Süleyman

10. Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir-
ler. Onlar söyledikleri ve yaptıklarıyla insanlığa 
ışık tutmuş yol göstermişlerdir. Bu yüzden ki-
şisel özellikleri de diğer insanları yönlendirecek 
güzel ahlaki tutumlarla donatılmıştır.

 Bu parçadan hareketle aşağıdaki özellikler-
den hangisinin bir peygambere ait olduğu 
söylenemez?

A) Emaneti korumak

B) Yalan söylememek

C) Çözüm odaklı düşünmek

D) Öfkesine hâkim olamamak

11. Şanlıurfa ilimize “Peygamber Şehri” adı veril-
mektedir.

 Bunun sebebi aşağıdaki peygamberlerden 
hangisinin orada yaşamış olduğuna inanıl-
masıdır?

A) Hz. Lut B) Hz. Şuayb

C) Hz. Zülkifl D) Hz. İbrahim

12. Bir sınıfta; öğrencilerin “Sınavdan haberim 
yoktu.” dememeleri için öğretmenin sınavdan 
önce sınavın konuları, kapsamı ve süresiyle 
ilgili bilgi vermesi gereklidir. Tıpkı bu örnekte 
olduğu gibi insanların da ahiret hesabında “Ben 
bilmiyordum” dememeleri için Allah’ın onlara 
bir uyarıcı göndermiş olması gerekmektedir.

 Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangi-
si vurgulanmaktadır?

A) Sahabilik B) Doğruluk

C) Müslümanlık D) Peygamberlik
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6Peygamberlerin Özellikleri ve GörevleriTest 2

1. İslam’a açıktan davetin başladığı dönemde 
Safa Tepesi’ne çıkan Allah Resulü Mekkelilere 
şöyle seslendi: “Şu dağın ardında veya şu va-
dide size saldırmak üzere olan bir süvari birliği-
nin olduğunu söylesem bana inanır mıydınız?” 
Onlar da “Evet senden hep doğruluk gördük.” 
diyerek cevap verdiler. Böylece onun doğ-
ru sözlülüğünü onaylamışlardı. Bunun üzerine 
Allah Resulü: “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir 
peygamberim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya 
davet ediyorum.” Diye seslendi.

 Bu parçada peygamberimizin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Dürüst olması

B) Hakkı gözetmesi

C) Merhametli olması

D) İnsanlara faydalı olması

2. Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetleri peygamberimiz 
üzerinde diğerlerinden daha fazla etkili olurdu. 
Bunlardan bir tanesi de peygamberimizin ken-
disini yaşlandırdığını söylediği: “Öyle ise emro-
lunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki töv-
be edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet 
ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı 
hakkıyla görür.” (Hûd Suresi 112. ayet) ayetidir.

 Bu parçada hangi ahlaki ilkenin peygambe-
rimizin hayatındaki yeri ve öneminden söz 
edilmektedir?

A) Saygı B) Doğruluk

C) Müsamaha D) Yardımseverlik

3. Resûlüllah (sav)’e “Mümin korkak olur mu?” 
diye soruldu. O da “Evet, (olur)” dedi. “Mümin 
cimri olur mu?” diye soruldu. Yine “Evet, (olur)” 
dedi. Peki “Mümin yalancı olur mu?” diye sor-
dular. Peygamber (sav): “Hayır!” (Mümin asla 
yalancı olmaz) cevabını verdi.

 Bu hadiste peygamberlerin özelliklerinden 
hangisi ön plana çıkmaktadır?

A) Sıdk B) İsmet

C) Emanet  D) Fetanet

4. Hz. Muhammed (sav), peygamber olmadan 
önce Mekkeliler tarafından “Muhammedü’l-
Emin” unvanıyla anılmaktaydı.

 Bu durumun sebebi peygamberimizin hangi 
özelliğidir?

A) Zeki olması

B) Affedici olması

C) Güvenilir olması

D) İyiliksever olması

5. Peygamberimiz (sav), yol arkadaşı Hz. Ebu-
bekir ile hicret yolculuğuna çıkmadan önce 
Mekkelilerin kendisine geçici olarak bıraktıkla-
rı eşyaları sahiplerine ulaştırması için Hz. Ali’yi 
görevlendirdi. Hz. Ali peygamberimizin sözünü 
yerine getirdi ve onun evinde korunan bu eşya-
ları sahiplerine ulaştırıncaya kadar Mekke’den 
ayrılmadı.

 Bu parçada tüm peygamberlerde ortak olan 
hangi özellik vurgulanmaktadır?

A) Sıdk B) İsmet

C) Tebliğ D) Emanet

6. Peygamberlerin en önemli özelliklerinden bir 
de güvenilir olmaktır. Peygamberimiz (sav) de 
bunu hayatında daima ilke edinmiş, toplumda 
buna aykırı bir durumla karşılaştığında derhal 
uyarısını yapmıştır. Bir gün pazarda dolaşırken, 
sattığı malların kusurlu kısımlarını gizleyen bir 
satıcıya oldukça sinirlenmiş ve “Bunları görü-
nen kısma koyman gerekmez miydi?” şeklinde 
uyarıda bulunmuştur.

 Bu parçada verilmek istenen temel düşünce 
ile aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajı 
örtüşmektedir?

A) Bizi aldatan bizden değildir.

B) İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olan-
dır.

C) Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğre-
teninizdir.

D) Kendisi için istediğini Mü’min kardeşi için 
de istemeyen gerçek manada iman etmiş 
olmaz.
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6 Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri Test 2

7. Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak 
rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren 
kimseyi görmedin mi? İbrahim “Rabbim hayat 
veren ve öldürendir” deyince o, “Hayat veren 
ve öldüren benim” dedi. İbrahim “Allah güneşi 
doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batı-
dan getir” dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diye-
ceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna reh-
berlik etmez. (Bakara suresi 258. ayet)

 Bu ayetten peygamberlerin özellikleriyle il-
gili çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Akıllı ve zekidirler.

B) Allah’tan vahiy alırlar.

C) Asla yalan söylemezler.

D) Emanete ihanet etmezler.

8. O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri 
duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka 
kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Al-
lah (herkese) yeter. (Ahzâb suresi 39. ayet)

 Bu ayette peygamberlerin özelliklerinden 
hangisi üzerinde durulmaktadır?

A) Sıdk B) İsmet

C) Tebliğ D) Fetanet

9. A B

� Sıdk
� İsmet
� Tebliğ
� Emanet 

� Güvenilir olmak
� Günah işlemekten uzak 
olmak
� Allah’tan aldıkları vahyi 
insanlara iletmek

 Peygamberlerin özellikleri ve açıklamaları-
nın verildiği A ve B tablosu eşleştirildiğinde 
hangi kavram dışarıda kalır?

A) Sıdk B) İsmet

C) Tebliğ D) Emanet

10-12. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Kâbe’nin tamiratı esnasında sıra Hacer-i Esved’i 
yerine koymaya gelince, her kabile bu şerefli vazi-
feyi kendisi yapmak istediği için büyük bir kargaşa 
çıktı. Aralarında sert tartışma ve çekişmeler başla-
dı. Neredeyse kan dökülecekti. Kureyşliler, bu hâl 
üzere dört veya beş gece kaldılar.Nihâyet Kureyş’in 
en yaşlısı olan Ebû Ümeyye yüksek sesle: “Ey kav-
mim! Biz ancak hayır istiyoruz, kötülük istemiyoruz. 
Siz bu hususta kıskançlık yarışına girmeyin. Bırakın 
mücadeleyi! Madem şu meseleyi aramızda halle-
demedik, Harem kapısından ilk gelecek zâtı hakem 
tayin edelim. Hükmüne de razı olalım!” diyerek eliyle 
Mescid-i Harâm’ın kapısını gösterdi. Tam o esnada 
Hz. Peygamber, Harem kapısında göründü. Herke-
sin yüzünü tatlı bir tebessüm kapladı. Meseleyi ken-
disine anlattılar. O da, her kabileden bir kişi seçti ve 
hırkasını çıkarıp yere serdi. Sonra Hacer-i Esved’i 
hırkasının üzerine koydurup seçtiği kişilerin her 
birine bir ucundan tutturdu. Taşı birlikte taşıdılar. 
Hz. Peygamber de onu kendi elleriyle yerine yerleş-
tirdi. Böylece kabileler arası çıkabilecek muhtemel 
bir savaşa mâni oldu.

10. Bu parçada anlatılan olaydan hareketle pey-
gamberimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Adaletli davranmıştır.

B) İnsanlar kendisine güvenmektedir.

C) Problemi herkesi tatmin edecek bir yolla 
çözmüştür.

D) Kureyş kabilesinin Kâbe’nin tek sahibi oldu-
ğunu kabul etmiştir.

11. Bu olayda peygamberimizin bulduğu çözüm 
peygamberlerin özelliklerinden hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) Akıllı ve zekidirler.

B) Doğru sözlüdürler.

C) Emanete riayet ederler.

D) Günah işlemekten uzak dururlar.

12. Bu parçada peygamberlerin özelliklerinden 
hangi ikisi ön plana çıkmaktadır?

A) Tebliğ-Sıdk 

B) İsmet-Tebliğ

C) İsmet-Fetanet

D) Emanet-Fetanet
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6Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel ÖrnektirTest 3

1. Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine uyun. Ona 
iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen 
bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.

(Ahkâf suresi 31. ayet)

 Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) Sabır B) Tebliğ

C) Tevekkül D) Doğruluk

2. Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yarmıştı. 
“Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile denize vur!’ 
diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası 
koca bir dağ gibiydi.” (Şuarâ suresi 63. ayet.)

 Bu parçada peygamberler ile ilgili hangi 
özellik ön plana çıkaktadır?

A) İsmet B) Mucize

C) Fetanet D) Emanet

3. Peygamberin gönlünde,

 Bir öz vardır çok ince.

 İnan ona kalbinle,

 “Güven bana.” deyince.

 Bu dörtlükte peygamberlerin tüm insanlara 
örnek teşkil eden hangi özelliği anlatılmak-
tadır?

A) Emanet B) Tebliğ

C) İsmet D) Sıdk

4. Kur’an-ı Kerim’de; Hz. Eyüp sabrı, Hz. İbrahim 
sadakati, Hz. Yusuf iffeti üzerinde vurgu yapıla-
rak anlatılmaktadır.

 Bu metin aşağıdaki yargılardan hangisinin 
kanıtıdır?

A) Peygamberler insanlar için en güzel örnek-
tir.

B) Peygamberler insanlar arasından seçilmiş-
tir.

C) Her peygamber bir mucizeyle gönderilmiş-
tir.

D) Bazı peygamberler diğerlerinden üstündür.

5. Yüce Allah her topluma bir peygamberi uyarıcı 
olarak göndermiş, yarattığı insanı başı boş ve 
kendi haline bırakmamıştır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygam-
berlerin gönderiliş amaçları arasında yer al-
maz?

A) Allah’ın mesajlarını insanlara iletmek

B) Vahyin anlaşılması için açıklamalar yapmak

C) Güzel davranışlarla insanlara öncülük et-
mek

D) Gönderildikleri kavmi diğerlerinden üstün 
bir mevkiye taşımak

6. Peygamberimizin vefatının ardından bir gün 
sahabilerden biri Hz. Aişe’ye gelerek; Peygam-
berimizin ahlakının nasıl olduğunu sordu. Hz. 
Aişe bu soruya; “Sen Kur’an okur musun, onun 
ahlakı Kur’an’dı” şeklinde cevap verdi.

 Bu parçada peygamberimizle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Aile ilişkilerine önem verdiği

B) İbadetlerini asla aksatmadığı

C) Kötü ve kaba davranışlardan uzak durduğu

D) Vahyi hayatına geçirerek insanlara örnek ol-
duğu
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6 Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir Test 3

7. Yüce Allah, Peygamberimiz (sav)’in hayatımızın 
her alanında bizlere öncülük etmesi gerektiğini 
açık bir şekilde bildirmiştir. Bu konuda Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyurulur: ----------

 Bu metnin sonuna getirilebilecek en uygun 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan 
geri de kalamaz. (Hicr suresi 5. ayet)

B) Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bıra-
kıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az 
öğüt alıyorsunuz! (A’râf suresi 3. ayet)

C) Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; 
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, 
Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir 
örnek vardır. (Ahzâb suresi 21. ayet)

D) Muhammed, ancak bir peygamberdir. On-
dan önce de peygamberler gelip geçmiştir. 
Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye 
(eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böy-
le) geri dönerse, Allah’a hiçbir şekilde za-
rar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri 
mükâfatlandıracaktır.     
  (Âl-i İmrân suresi 144. ayet)

8. � Açıklayıcı ve uyarıcı bir rol üstlenmişlerdir.

 � İnsanlara yol göstermiş rehberlik etmişlerdir.

 � İlahi mesajlardan kendileri de sorumlu 
tutulmuştur.

 � Yaşadıkları toplum tarafından tanınan ve 
bilinen insanlardır.

 Peygamberler ile ilgili olarak yukarıda veri-
len bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. Kur’an-ı Kerim’de geçmiş peygamberler ve 
toplumların hayatlarından belirli bölümler anla-
tılır. Bu bölümlere kıssa adı verilir.

 Buna göre Kur’an kıssalarıyla ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Kur’an’ın büyük çoğunluğunu oluşturur.

B) Gelecekte yaşanacak olaylar hakkında bil-
giler verir.

C) Kur’an’da yeryüzüne gönderilen bütün pey-
gamberlerin adı geçmektedir.

D) Peygamberlerin yaşadıkları olaylar karşısın-
daki tavırlarının hayatımıza yön vermesini 
amaçlar.

10. İnkâr edenler, «Ona Rabbinden bir mucize 
indirilseydi ya!» diyorlar. Sen ancak bir 
uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren 
vardır. (Ra’d suresi 7. ayet)

 Bu ayetten peygamberlerin insanlığa örnek-
liğiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) İnsanüstü yeteneklere sahiptirler.

B) Anlattıklarından kendileri sorumlu değildir-
ler.

C) İnsanlara rehberlik ederek doğru yola 
iletilirler.

D) Sürekli mucizeler göstererek insanları ikna 
etmişlerdir.

11. Hz. Peygamber’in hayatında da bizler için ör-
nek davranışlar vardır. Zorluklara karşı göster-
diği direnç, davasına olan bağlılığı ve bu yol-
da geri adım atmaması, ailesine, dostlarına ve 
mazlumlara karşı olan şefkati, gibi birçok güzel 
davranışı onun hayatında görebiliriz. 

 Bu parçada peygamberimizin bizlere örnek 
olacak davranışlarından hangisine değinil-
memiştir?

A) Sabır B) Adalet 

C) Kararlılık D) Merhamet

12. 

 Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi kitaplar

B) Peygamberlerin özellikleri ve görevleri

C) Son peygamber: Hz. Muhammed (sav)

D) Peygamberler insanlar için en güzel örnektir
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1. Sözlükte gizli konuşma, gizli ve süratli ola-
rak bildirme, gönderme, işaret gibi anlam-
lara gelir. Terim olarak ise; Peygamberler 
aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere 
göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden 
sakınılması gerektiğini bildiren ilahî mesajlardır.

 Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ilgilidir?

A) Sıdk B) Hadis

C) Vahiy D) Mucize

2. I. Allah ile kul arasındaki iletişimi sağlar.

 II. Yalnızca peygamberlere ve evliyalara gön-
derilir.

 III. İnsanın merak ettiği ölüm ve ötesiyle ilgili 
bilgiler verir.

 IV. Yüce Allah’ın kullarına olan merhametinin 
göstergesidir.

 Vahiy kavramı ile ilgili yukarıda verilen bilgi-
lerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, III ve IV

3. Yüce Allah tarih boyunca her topluma, mesajla-
rını iletmek üzere, bir uyarıcı göndermiştir. Pey-
gamberler Allah’tan aldıkları vahyi hayatlarının 
her alanında uygulayarak insanlara örnek ol-
muşlardır. Allah’ın gönderdiği mesajlara uygun 
bir hayat süren insan hem yaşamını düzene 
sokmuş hem de Allah’a karşı sorumluluklarını 
yerine getirmiş olur.

 Bu parçaya göre vahyin gönderiliş amacını 
anlatan en genel ifade aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Doğru yola rehberlik etmektir.

B) İnsanın cennette ebedi kalmasını sağla-
maktır.

C) İnsanları dünya ve ahiret mutluluğuna ilet-
mektir.

D) Peygamberlerin yaşamına dayanak teşkil 
etmektir.

4. Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın an-
cak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri 
düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiri-
dir. (İbrahim suresi 52. ayet)

 Bu ayette vahyin hangi yönüne değinilme-
miştir?

A) Öğüttür.

B) İnsanlar için bir uyarıdır.

C) Peygamberler aracılığıyla gönderilmiştir.

D) Allah’tan başka ilah olmadığı temeline da-
yanır.

5. ‘Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indi-
rildi. Biz onların okumalarından habersiz idik.’ 
demeyesiniz yahut ‘Eğer bize kitap indirilsey-
di, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk’ 
demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik…(En’âm 
suresi 156-157. ayetler)

 Bu ayetlerde vahyin gönderiliş amaçların-
dan hangisi üzerinde durulmaktadır?

A) Allah’ın varlığını ve birliğini vurgulamak

B) İbadetler konusunda insanları aydınlatmak

C) İnsanları sorumluluklarından haberdar et-
mek

D) Önceki kavimlerin yaşadıkları hakkında bilgi 
vermek

6. … İşte size rabbinizden apaçık bir delil, bir hi-
dayet ve rahmet geldi. Allah’ın ayetlerini yalan 
sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim 
kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz 
çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle ce-
zalandıracağız. (En’âm suresi 157. Ayet)

 Bu ayetten vahyin hangi özelliğine ulaşıla-
maz?

A) İnsanlık için bir rahmet olduğuna

B) Hatasız ve eksiksiz olduğuna

C) Açık ve anlaşılır olduğuna

D) Doğru yola ilettiğine
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7. Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gön-
derdik ki onlara (Allah’ın emirlerini) açık açık an-
latsın. Bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık 
içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. 
O, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (İbra-
him suresi, 4. ayet)

 Bu ayette ilahi kitaplarla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bazı kavimlerin helakına yol açmıştır.

B) Allah’ın her şeyi bildiğinin göstergesidir.

C) Her peygambere bir kitap gönderilmiştir.

D) İnsanların anlayacağı şekilde gönderilmiştir.

8. � Dili İbranicedir.

	 � Dört büyük kitaptan biridir.

 � Hz. İbrahim’e gönderilmiştir.

 � Kur’an-ı Kerim’de adı geçmektedir.

 Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi Tev-
rat ile ilgilidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. Kur’an-ı Kerim’de hayatı düzenleyen birçok ko-
nuda bilgiler bulunmaktadır. Bunlar temel bir-
kaç başlık altında sınıflandırılabilir. 

Buna göre;

 I. İnanç

 II. İbadet

 III. Ahlak

 Konularından hangilerinin Kur’an’ın temel 
konuları arasında yer aldığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

10. Yüce Allah’ın gönderdiği bazı ilahi kitapların 
asılları tahrif edilmiş ve bu kitaplar günümüze 
aslıyla ulaşamamıştır. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü 
edilen kitaplardan biri değildir?

A) İncil B) Zebur

C) Tevrat D) Kur’an

11. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilen-
lere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanır-
lar. (Bakara suresi 4. ayet)

 Bu ayetten ilahi kitaplar ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılabilir?

A) Kur’an, son ilahi kitaptır. 

B) Tamamı Allah tarafından gönderilmiştir.

C) İçerik olarak hiçbir ortak noktaları yoktur.

D) Müslümanlar bugün de bu kitapların tama-
mına göre amel edebilir.

12. A B

� Tevrat
� Zebur
� İncil
� Kur’an-ı Kerim

� Hz. İsa
� Hz. Musa
� Hz. Muhammed

 İlahi kitaplar ve gönderildikleri peygamber-
lerin bulunduğu A ve B tablosu eşleştirildi-
ğinde hangi kitap dışarıda kalır?

A) İncil B) Zebur

C) Tevrat D) Kur’an-ı Kerim
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1-3. soruları aşağıdaki ayetlere göre cevaplayınız.

 Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir 
halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada boz-
gunculuk yapacak, kan dökecek birini mi ya-
ratacaksın? Oysa biz sana hamt ederek daima 
seni tesbih ve takdis ediyoruz.’ demişler. Allah 
da, ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti. Al-
lah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. 
Sonra onları meleklere göstererek, ‘Eğer doğru 
söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimleri-
ni bildirin.’ dedi. Melekler, ‘Seni bütün eksiklik-
lerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden 
başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz 
her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan 
sensin.’ dediler. Allah, şöyle dedi: ‘Ey Âdem! 
Onlara bunların isimlerini söyle.’ Âdem, me-
leklere onların isimlerini bildirince Allah, ‘Size, 
göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, 
yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da 
ben bilirim demedim mi?’ dedi. Hani meleklere, 
‘Âdem için saygı ile eğilin!’ demiştik de İblis 
hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, 
İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve 
kâfirlerden olmuştu.

(Bakara suresi 30-34. ayetler)

1. Bu ayetlerden hareketle meleklerin insanın 
yaratılması konusundaki çekincelerinin aşa-
ğıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Onların ibadet etmeyeceklerine inanmaları

B) Yeryüzünün düzeninin bozulacağını düşün-
meleri

C) Daha önce yaratılan insanların tabiata zarar 
vermiş olması

D) Allah’ın insanı kendilerinden daha fazla se-
veceğinden korkmaları

2. Verilen ayetlerde Allah’ın emrine karşı çıka-
rak Âdem’e saygı duymadığı belirtilen varlık 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinler

B) Şeytan

C) Cebrail

D) Melekler

3. Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) İlk insan Hz. Havva’dır.

B) Allah her şeyi bilmektedir.

C) Allah, Hz. Âdem’e varlıkların ismini öğret-
miştir.

D) Melekler Hz. Âdem’in saygınlığını kabul et-
mişlerdir.

4. Yüce Allah, yeryüzünü mükemmel bir şekilde 
yarattı. Karanlıkta yolumuzu bulmak için yıldız-
lar var etti. Sabit duran dağları sıraladı, insanlar 
için çeşit çeşit nimetler var etti. Gökten su in-
dirdi ve her çeşit bitkiyi onunla bitirdi. Denizler, 
ırmaklar, rengarenk bitkilerle bu evreni güzel-
leştirdi ve insanların hizmetine sundu. Daha 
sonra insanoğlunun atasını yarattı. Ve ona tüm 
bu nimetlerden nasıl faydalanacağını öğretti.

 Bu parçada aşağıdaki peygamberlerden 
hangisinden söz edilmektedir?

A) Hz. Nuh B) Hz. Âdem

C) Hz. İbrahim D) Hz. Muhammed

5. Andolsun sizi yarattık; sonra size şekil ver-
dik; sonra da meleklere, “Âdem’e secde edin” 
diye emrettik. İblîs’in dışındakiler secde ettiler. 
O secde edenler arasında yer almadı. Allah 
buyurdu: «Ben sana emretmişken seni secde 
etmekten alıkoyan nedir?» (İblîs), “Ben ondan 
daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, 
onu çamurdan yarattın” dedi. (A’râf suresi 11-
12. ayetler)

 Bu ayetlerde anlatılan olayda, iblisin Allah’ın 
emrine karşı gelmesinde hangi duygunun 
daha etkili olduğu söylenebilir? 

A) Kibir B) Nefret

C) İntikam D) Kıskançlık
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6. Yüce Allah, Hz. Âdem ve eşine belirlediği bir 
ağaca yaklaşmalarını yasaklamıştı. Ancak 
şeytan onlara vesvese verdi. Onları aldattı ve 
sonuçta o ağaçtan yemelerini sağladı. Bunun 
üzerine Allah onlara bu ağaca yaklaşmamaları 
konusunda uyarılmış olduklarını hatırlattı. Ha-
talarını anlayan Hz. Âdem ve eşi yüce Allah’a 
şöyle seslendi: ----------

 Bu parçanın aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
bitirilmesi uygun olur?

A) “… Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? 
Şeytan size apaçık bir düşmandır, deme-
dim mi? ...” (Araf suresi 22. ayet)

B) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih 
etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm 
ve hikmet sahibidir. (Haşr suresi 1. ayet)

C) Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) kop-
tuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak 
kimse olmayacaktır. (Vâkıa suresi 1-2. ayet-
ler)

D) Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer 
bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutla-
ka ziyan edenlerden oluruz. (Araf suresi 23. 
ayet)

7. I.  İlk insandır.

 II. Hz. Meryem’in eşidir.

 III. Saygın bir varlık olarak yaratılmıştır.

 IV. Hayatı boyunca hiç hata yapmamıştır.

 Hz. Âdem ile ilgili yukarıda verilen bilgiler-
den hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV

8. I. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirü-
ke ve nestehdîk.

 II. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.

 III. Ve netevekkelü aleyk.

 IV. Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rah-
metullahi ve berekatuh

 Yukarıda verilen bölümlerden hangisi farklı 
bir duaya aittir?

A) I B) II C) III D) IV

9. Sözlükte; ibadet, boyun eğme, itaat, saygı, 
huşu, dua etme gibi anlamlara gelir. Zor du-
rumda kalan kulun, derdini dua ederek Yüce 
Allah’a açması ve O’ndan yardım dilemesidir.

 Verilen açıklama aşağıdaki dualardan han-
gisiyle ilgilidir?

A) Kunut B) Rabbena

C) Tahiyyat D) Salli-Barik

10. � Vitr namazının son rekâtında okunur.

 � Kur’an-ı Kerim’de geçen dualardan biridir.

 � Peygamberimiz (sav) tarafından öğretil-
miştir.

 � İnsanın Rabbiyle olan bağının güçlenmesi-
ni sağlar.

 Kunut dualarıyla ilgili yukarıda verilen bilgi-
lerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11-12. soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı 
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hida-
yet etmeni isteriz. Sana inanırız, senden bağış-
lanma dileriz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bü-
tün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana 
şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları 
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden 
ve sana karşı geleni bırakırız.”

11. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Övgünün Allah’a ait olduğuna

B) Yardımın ancak Allah’tan istenmesi gerekti-
ğine

C) Allah’a karşı gelenlerin yolundan gidileme-
yeceğine

D) Kendini üstün görmenin insanı doğru yol-
dan çıkaracağına

12. Bu metindeki altı çizili bölüm ile aşağıdaki 
kavramlardan hangisi ilişkilendirilebilir?

A) Sabır B) Güven

C) Tövbe D) Yardımlaşma 
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1. � Hükmü farzdır.

 � Kulu Allah’a yaklaştırır.

 � Allah’ı anmak anlamına gelir.

 � Kur’an-ı Kerim’de “Salat” kelimesiyle ifade 
edilir.

 Verilen özellikler aşağıdaki ibadetlerden 
hangisiyle ilişkilidir?

A) Hac B) Oruç

C) Zekât D) Namaz

2. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve ya-
nınız üzerinde yatarken (daima) Allah’ı anın. 
Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; 
çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir 
farzdır. (Nisâ suresi 103. ayet) 

 Bu ayette namazla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?

A) Dinen hükmünün ne olduğuna

B) Allah’ı anmanın tek yolu olduğuna

C) Huşu içinde (samimiyetle) kılınması gerekti-
ğine

D) Belli vakitlerde gerçekleştirilen bir ibadet ol-
duğuna

3. Aşağıdaki hadislerden hangisi farklı bir ko-
nudan söz etmektedir?

A) İbadetin en hayırlısı vaktinde kılınan namaz-
dır.

B) Dinin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise 
cihattır.

C) Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğre-
teninizdir.

D) Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı 
ise abdesttir.

4. Hz. İbrahim Rabbine şöyle seslendi: “Ey Rab-
bim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı 
devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı 
kabul et!” (İbrahim suresi 40. ayet)

 Hz. İsa beşikte iken konuştuğunda şunları söy-
ledi: “Nerede olursam olayım, O beni mübarek 
kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı 
emretti.” (Meryem suresi 31. ayet)

 Bu metinde geçen ayetlerden çıkarılabile-
cek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberler ümmetleri için dua etmiştir.

B) Her peygamber farklı bir mucize göstermiş-
tir.

C) İnsan nerede olursa olsun Allah’ın büyüklü-
ğünü unutmamalıdır.

D) Namaz bizden önceki kavimlerin de sorum-
lu tutulduğu bir ibadettir.

5. 

 Bu ayette namaz ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Cemaatle kılınması gerektiği

B) İlk farz kılınan ibadet olduğu

C) Toplumsal huzura katkı sağladığı

D) Kötü davranışlara karşı bir kalkan olduğu

6. Secde; kulun Rabbi’ne en yakın olduğu andır. 
(Hz. Muhammed sav)

 Bu hadise en yakın anlamdaki yargı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İbadetlerin en hayırlısı namazdır.

B) İnsan Allah’ın emirlerini yerine getirmelidir.

C) Namaz kul ile Allah arasındaki iletişimi güç-
lendirir.

D) Namaz kılanlar peygamberimize manevi 
olarak yakınlaşırlar.
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7. Birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslüman-
lar bir bütün olur, sıkıntılarını ve sevinçlerini 
paylaşma imkânı bulur. Aynı safta omuz omu-
za namaz kılar. Bu nedenle İslam dini namazın 
toplu olarak kılınmasına büyük önem vermiş, 
cemaatle namazı teşvik etmiştir.

 Bu parçada namaz ibadeti ile ilgili olarak 
vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsanı günahlardan uzak tutar.

B) Ortak kullanım alanlarına ilgiyi artırır.

C) Birlikte yaşama ve dayanışma bilinci gelişti-
rir.

D) Kişinin var oluş sebebini sorgulamasını 
sağlar.

8. İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci 
safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu 
bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura 
çekmek zorunda kalsalardı kura çekerlerdi… 
           (Hz. Muhammed sav)

 Bu hadisin konusu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) İslam’ın şartları

B) İman amel ilişkisi

C) Cemaatle kılınan namaz

D) Cuma namazının fazileti

9. Bir gün Hz. Muhammed (sav), “Birinizin kapı-
sı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir 
olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabilece-
ğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahâbiler, 
“Hiç kir kalmaz.” Şeklinde cevap verir. Bunun 
üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz 
da böyledir…” der.

 Bu hadiste namazın hangi yönü vurgulan-
maktadır?

A) Günahların affına vesile olduğu

B) Müslümanları birbirine yaklaştırdığı

C) Bizlere sahabiler tarafından öğretildiği

D) Toplu halde kılındığında sevabının arttığı

10. “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. 
Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere 
karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak em-
redilmiş işlerdendir.” (Lokman suresi 17. ayet)

 Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerin yer 
aldığı bu ayetteki altı çizili bölümde namaz 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kas-
tedilmektedir?

A) Cemaatle kılınması gerektiği

B) Beş vakit kılınmasının zorunlu olduğu

C) Tüm dönemlerde geçerli olan bir ibadet ol-
duğu

D) Samimiyetle ve gösterişten uzak kılınması 
gerektiği

11. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, 
rabbinize ibadet edin, dünya ve âhiret için fay-
dalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. (Hac suresi 
77. ayet)

 Bu ayette aşağıdaki ibadetlerden hangisi ön 
plana çıkmaktadır?

A) Hac

B) Oruç

C) Namaz

D) Kurban

12. Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için 
Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kı-
lınacak yerler yapın, namazlarınızı da dosdoğru 
kılın. (Ey Musa!) Müminleri müjdele! diye vah-
yettik. (Yûnus suresi 87. ayet)

 Bu ayetten namaz ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hayat ile iç içe olan bir ibadettir.

B) Dosdoğru kılınması istenmektedir.

C) Hz. Musa (as) ve kavmine de emredilmiştir.

D) Rekât ve vakit sayısı tarih boyunca hiç de-
ğişmemiştir.
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1. Takarım beşibiryerdeyi,

 Günümün gerdanına

 Aralarım perdeyi

 Şeytanın inadına?

 Bu dörtlükte aşağıdaki namazlardan hangi-
sine vurgu yapılmaktadır?

A) Cuma namazı

B) Cenaze namazı

C) Bayram namazı

D) Beş vakit namaz

2. İbadetler yapılmalarının zorunlu olup olmama-
sına göre çeşitli gruplara ayrılır. Buna o ibadetin 
hükmü denir. Namazlar da hükümleri açısından 
üç temel grupta incelenebilir.

 Aşağıdakilerden hangisi namazın bu parça-
da anlatılan hükümlerinden biri değildir?

A) Farz namazlar

B) Vacip namazlar

C) Nafile namazlar

D) Mükerrer namazlar

3. Ergenlik çağına gelmiş ve akıl sağlığı yerinde 
olan her Müslümanın yapmakla kesin olarak 
yükümlü olduğu namazlardır. Peygamberimizin 
ifadesiyle ahirette ilk sorgu bu namazların kılı-
nıp kılınmadığı üzerine olacaktır.

 Bu parçada namazın hangi hükmü ön plana 
çıkmaktadır?

A) Farz

B) Vacip

C) Nafile 

D) Sünnet

4. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin 
doğmasından önce de batmasından önce de 
rabbini övgüyle tesbih et; yine gecenin bazı va-
kitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et 
ki hoşnutluğa erişesin. (Tâhâ suresi 130. ayet)

 Bu ayetteki altı çizili bölümde aşağıdaki na-
mazlardan hangisinden söz edilmektedir?

A) Sabah namazı

B) Öğle namazı

C) İkindi namazı

D) Akşam namazı

5. …Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak 
kılın. Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitle-
re bağlı olarak farz kılınmıştır. (Nisâ suresi 103. 
ayet)

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada kaste-
dilen namazlardan biri değildir?

A) Yatsı namazı

B) İkindi namazı

C) Cuma namazı

D) Şükür namazı

6. Hükmü, farz kadar açık ve kesin olmamakla bir-
likte kılınması emredilen namazlar Hanefi mez-
hebinde vacip olarak isimlendirilir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz 
edilen namazlardan biridir?

A) Bayram namazı

B) Cenaze namazı

C) Akşam namazı

D) Kuşluk namazı
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7. I. Vitr namazı 

 II. Tesbih namazı

 III. Teheccüd namazı

 IV. Tahiyyetü’l mescid namazı 

 Yukarıda verilen namazlardan hangisi hük-
mü itibariyle diğerlerinden farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV

8. Bir kısım Müslümanın yapması ile diğer kişilerin 
üzerinden sorumluluğu kalkan namazlar farz-ı 
kifâye olarak adlandırılır.

 Aşağıdaki namazlardan hangisi bu metinle 
eşleştirilebilir?

A) Cuma namazı

B) Cenaze namazı

C) Bayram namazı

D) Beş vakit namaz

9. Nafile namazların bazıları, beş vakit namazın 
farzlarının öncesinde ve sonrasında kılınan na-
mazlardır.

 Bu cümlede bahsedilen namazlara verilen 
isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vacip

B) Sünnet

C) Farz-ı Ayn

D) Müstehab

10. I. Kılınması Kur’an-ı Kerim’de kesin bir şekil-
de emredilen namazlardır.

 II. Hanefi mezhebine göre delili yüzde yüz ol-
mamakla birlikte kılınması zaruri olan na-
mazlara verilen isimdir. 

 III. Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kılınan 
namazlardır.

 Verilen cümlelerde anlatılan namazlar aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleş-
tirilmiştir?

I II III

A) Cuma

namazı

Vitr

namazı

Teravih

namazı

B) Beş vakit

namaz

Cuma

namazı

Tesbih

namazı

C) Bayram

namazı

Vitr

namazı

Teheccüd

namazı

D) Sabah

namazı

Öğle

namazı

Akşam

namazı

11-12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 Yolculuğa çıkılırken kılınan yolculuk namazı, 
yapılan hata fark edildiğinde kılınan tövbe na-
mazı, güzel bir haber alındığında kılınan şükür 
namazı bu namazlara örnektir.

11. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabıdır?

A) Farz-ı ayn nedir?

B) Nafile namazlar hangileridir?

C) Farz namazlara örnekler veriniz?

D) Vacip hükmü hangi mezhebe göredir?

12. Aşağıdaki namazlardan hangisi hükmü iti-
bariyle bu metinde anlatılanlarla aynıdır?

A) İkindi namazı

B) Cuma namazı

C) Tesbih namazı

D) Bayram namazı
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1. Namaz kılmaya başlamadan önce ve namaz 
kılarken yerine getirmemiz gereken bazı farzlar 
vardır. Bu farzlardan biri yerine getirilmezse na-
maz geçersiz olur. Bunlar altısı namaza hazır-
lanırken, altısı da namazı kılarken olmak üzere 
toplam on iki tanedir. Namaza hazırlanırken ye-
rine getirilmesi gereken farzlara “şart”, namaz 
kılınırken yerine getirilmesi gereken farzlara ise 
“rükün” denir.

 Buna göre;

 I. Setri avret

 II. Kıyam

 III. Vakit 

 IV. Rüku

 Maddelerinden hangileri namazın hazırlık 
şartlarındandır?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV

2. Mehmet öğle namazını kılmak için abdest al-
mış, namaz kılacağı yerin kirli olduğunu görün-
ce seccadesini sermiş, kıbleye doğru yönelmiş 
ve namazına başlamıştır.

 Bu netinde namaza hazırlık şartlarından 
hangisine değinilmemiştir?

A) Niyet 

B) İstikbali kıble 

C) Hadesten taharet

D) Necasetten taharet

3. “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman 
yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başla-
rınıza meshedip- her iki topuğa kadar da ayak-
larınızı yıkayın…” (Mâide suresi 6. ayet)

 Bu ayette namaza hazırlık şartlarından han-
gisi vurgulanmaktadır?

A) Setr-i avret

B) İstikbal-i kıble 

C) Hadesten taharet

D) Necasetten taharet

4. Namaza hazırlanırken ilk olarak abdest almak 
gerekir. Bulunduğumuz yerde su yoksa veya 
suyu kullanma imkânı bulunmuyorsa teyem-
müm alınmalıdır. Abdesti aldıktan sonra kıya-
fetlerin ve namazı kılacağımız yerin temizliği-
ne dikkat edilmelidir. Yüce Allah’ın huzuruna 
tertemiz çıkılmalıdır. Bedenimizde örtülmesi 
gereken yerler örtülmelidir. Namaz kılmak için 
namazı kılacağımız vaktin gelmesi gerekir. Kıla-
cağımız namazın vakti girdikten sonra Kâbe’nin 
olduğu yöne doğru yönelerek kılınacak namaza 
uygun niyet edilmelidir.

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabıdır?

A) Namaz nasıl kılınır?

C) Namazın kılınış şartları nelerdir?

C) Namaza hazırlık şartları nelerdir?

D) Namazın içindeki ve dışındaki farzları neler-
dir?

5. Piknik yapmak için gittiği kırsal bir alanda çok 
aramasına rağmen su bulamayan Zeynep, te-
miz bir toprağa ellerini sürerek yüzünü ve kolla-
rını mesh etmiştir.

 Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi 
ön plana çıkmaktadır?

A) Setr B) Niyet

C) Namaz D) Teyemmüm

6. 
A B

� İftitah Tekbiri

� Kıraat

� Kıyam

� Rükû

� Namazda ayakta 
durmak 
� Elleri dizlere koyarak 
eğilmek
� Namaza “Allahu Ek-
ber” diyerek başlamak

 Namazın kılınış şartlarının verildiği A ve B 
tablosu eşleştirildiğinde hangi kavram dışa-
rıda kalır?

A) Rükû B) Kıyam

C) Kıraat D) İftitah Tekbiri
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7. 

 Bu metin namaz kılarken yerine getirdiğimiz 
hangi rükünle ilişkilidir?

A) Rükû

B) Secde

C) Kıyam

D) Kıraat

8. Namaz kılarken son oturuşta, sırasıyla 
“Ettehiyyâtü”, “Allâhümme salli”, “Allâhümme 
barik” ve “Rabbenâ” duaları okunur.

 Bu metinde namazın farzlarından hangisin-
den söz edilmektedir?

A) Setr-i avret

B) Kâde-i Âhire

C) İstikbal-i kıble

D) Necasetten taharet

9. Hicretin ardından Medine’de bir süre namaz 
vakitlerinde sokaklarda “es-salah, es-salah 
(namaza namaza!)” diye çağrıda bulunulduysa 
da bu yeterli olmadı. Namaz vaktinin geldiğini 
bildiren daha etkili bir yönteme ihtiyaç vardı. 
Çan çalmak, boru öttürmek, bayrak dikmek 
ve ateş yakmak gibi teklifler yapıldı. Hz. Pey-
gamber başka dinleri çağrıştıran bu yöntemleri 
kabul etmedi. Bu sırada sahabeden Abdullah 
b. Zeyd (r.a) Hz. Peygambere gelerek gördüğü 
bir rüyayı anlattı. Aynı rüyayı Hz. Ömer (r.a) de 
görmüştü. Hz. Muhammed (sav) güzel sesiyle 
bilinen Hz. Bilal’ i (r.a) çağırarak bu rüyaya uy-
gun bir namaza çağrı yönteminin uygulanması-
nı istedi.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin or-
taya çıkış şekli anlatılmaktadır?

A) Dua

B) Ezan

C) Kamet

D) Namaz

10. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın 
sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 
günde beş vakit namaz kılması farzdır. Hz. Mu-
hammed (sav) hangi vakitlerde ve nasıl namaz 
kılınacağını Müslümanlara öğretmiştir. Farz na-
mazlarının unutulma veya uykuda kalma gibi 
durumlarda ilk fırsatta kaza edilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Namaz, rekât adı verilen bölüm-
lerden oluşur. İki rekâtlık bir namazın kılınışını 
öğrenen bir kimse, genel olarak namaz kılmayı 
öğrenir.

 Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Beş vakit namazın hükmü nedir?

B) İki rekâtlık bir namaz nasıl kılınır?

C) Vaktinde kılınamayan namazlar için ne ya-
pılır?

D) Müslümanlar namaz kılmayı nerden öğren-
miştir?

11. I. Başlama tekbiri

 II. Secde

 III. Son oturuş

 IV. Rükû

 Yukarıda verilen namazın kılınışı esnasında 
gerçekleştirilen uygulamaların yapılış sırası-
na göre dizilimi nasıl olmalıdır?

A) I-IV-II-III

B) I-II-III-IV

C) II-I-III-IV

D) IV-III-II-I

12. Namaz kılarken ayakta durulduğu sırada ilk ola-
rak “Sübhâneke” duası ve ardından “Eûzü bes-
mele, Fâtiha suresi ve kısa bir sure ya da birkaç 
ayet” okunur.

 Bu metinde namazın kılınış şartlarından 
hangisinin açıklaması yapılmaktadır?

A) İftitah tekbiri

B) Kâde-i Âhire

C) Kıraat

D) Kıyam
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1. (I) Namaza “Allahu Ekber” denilerek başlanır. 
(II) Rükûda üç defa “Sübhâne rabbiye’l-azîm” 
denir. (III) Rükudan “Esselâmü aleyküm ve 
rahmetullâh” denilerek doğrulunur. (IV) Daha 
sonra secdeye gidilerek üç defa “Sübhâne 
rabbiye’l-a’lâ” denir.

 Namazın kılınışının kısaca anlatıldığı yuka-
rıdaki parçada kaç numaralı cümlede bilgi 
hatası yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

2. Dört rekâtlık sünnet namazlarda ilk oturuşta, 
“Ettehiyyâtü” duası okunduktan sonra “Allahu 
Ekber” denilerek üçüncü rekâta kalkılır.

 Buna göre;

 I. Öğlen namazının 

 II. İkindi namazının

 III. Yatsı namazının

 hangilerinin bu kuralın dışında olduğu söyle-
nebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

3. Günlük kıldığımız beş vakit namazda genel ola-
rak farzlardan önce iki veya dört rekâtlık sün-
netler kılınır. Ancak bir namaz vardır ki bu na-
mazın farzı sünnetinden önce kılındığı için bu 
kurala uymamaktadır.

 Bu parçada vurgulanan namaz aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Öğle namazı

B) Cuma namazı

C) Sabah namazı

D) Akşam namazı

4. 
İlk sünnet Farz Son

sünnet
Vitr 

Yatsı

namazı

 Bu tabloda boş bırakılan yerlerden herhangi 
birine aşağıdaki rakamlardan hangisi getiri-
lemez?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

5. Bütün namazların son oturuşunda okunan bazı 
dualar vardır. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede kaste-
dilen dualardan biri değildir?

A) Ettehiyyâtü

B) Salli-Barik

C) Rabbena

D) Kunut

6-7. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 Namaz, tek başına kılınabileceği gibi topluluk 
halinde de kılınabilir. Yüce Allah birlik ve bera-
berliğin sağlanması için namazların birlikte kı-
lınmasını önemsemiş hatta bazı namazları bir-
likte kılmayı zorunlu tutmuştur.

6. Bu parçada öne çıkan düşünce aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Cemaatle namaz kılmanın önemi

B) Camilerin toplumsal hayattaki yeri

C) Beş vakit namazın vaktinde kılınması ge-
rektiği 

D) Kaza namazının yalnızca belli şartlarda kılı-
nabileceği

7. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizi-
li bölümle kastedilen namazlardan biridir?

A) Öğle namazı

B) Cuma namazı

C) Sabah namazı

D) Teheccüd namazı
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8. 

 Bu hadiste İslam dininin aşağıdakilerden 
hangisine verdiği öneme vurgu yapılmakta-
dır?

A) İbadetlerde sürekliliğe 

B) Bireysel hak ve özgürlüklere

C) Beş vakit namazın düzenli kılınmasına

D) Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberli-
ğe

9. � Hükmü farzdır. 

 � Müslümanların bayram günüdür.

 � İçerisinde cemaati çeşitli konularda bilgi-
lendirmek amacıyla hutbe okunur.

 Verilen özellikler aşağıdaki namazlardan 
hangisiyle ilişkilidir?

A) Sabah namazı

B) Cuma namazı

C) Teravih namazı

D) Bayram namazı

10. Müslümanlar için dinî bayramlar çok önemlidir. 
Mutlulukların paylaşıldığı bu günlerde Müslü-
manlar bayram sabahı bir araya gelir. Camiler-
de toplanarak birbirleriyle bayramlaşır. Birlikte 
namaz kılarak dua eder. Bayram namazından 
sonra hutbeyi dinler ve bu günün önemini bir 
kez daha anlar. Bayram namazı iki rekâtlık bir 
namazdır ve kılınması vaciptir.

 Bu parçada bayram namazıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kaç rekât olduğuna

B) Yılda kaç kez kılındığına

C) Hükmünün ne olduğuna

D) Müslümanlar arasındaki iletişime katkısına

11. 

D Y

D Y D Y

I. II. III. IV.

Farzlarından birini yerine getirmemek
namazı bozan durumlardandır.

Teravih namazının
cemaatle kılınması
mecburidir.

Bayram namazı
ister tek başına
ister cemaatle
kılınabilir.

 Yukarıdaki sorular “Doğru-Yanlış”  olma du-
rumlarına göre cevaplandırıldığında kaç nu-
maralı çıkışa ulaşılır?

A) I B) II C) III D) IV

12. İslam dini birlikte ibadet etmeye çok önem 
verir. Bu yüzden Müslümanlar da cemaatle 
namaz kılabilmek için her mahalleye bir cami 
yaptırmaya özen gösterir. Camilerde toplanan 
Müslümanlar birbirleriyle tanışırlar, namaz 
vakitlerinde buluşurlar, sıkıntıları ve sevinçlerini 
paylaşırlar. Aynı safta omuz omuza vererek Al-
lah (c.c) katında eşit olduklarını hatırlarlar. Bay-
ramlarda camilerde buluşup birbirleriyle bay-
ramlaşırlar veya cenazelerde birbirlerine destek 
olurlar.

 Bu parçada cemaatle namaz kılmanın fay-
dalarından hangisine değinilmemiştir?

A) Günahların affına sebep olmasına

B) Tanışmaya ve kaynaşmaya vesile olmasına

C) İnsanlar arasındaki eşitliğe vurgu yapması-
na

D) Üzüntü ve sevinçlerin paylaşılmasını sağla-
masına
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1. Diğer adı Beytü’l-Makdis’dir. Müslümanlar 
Medine’ye hicretten sonra bir müddet buraya 
yönelerek namazlarını kılmışlardır. Daha son-
ra kıble Allah’ın (c.c) emriyle buradan Kâbe’ye 
çevrilmiştir. 

 Bu parçada aşağıdaki yerlerden hangisin-
den söz edilmektedir?

A) Mescid-i Nebi

B) Mescid-i Aksa

C) Mescid-i Haram

D) Mescid-i Kıbleteyn

 2. Hz. Zekeriya (a.s), İsrâiloğullarına Yüce Allah’ın 
varlığını ve birliğini tebliğ etmek, emir ve ya-
saklarını bildirmek için gönderilen bir peygam-
berdir. Soyu Hz. İbrahim’e kadar (a.s) dayanır. 
Peygamber olmadan önce Beytü’l-Makdis’e 
hizmet etmek için çalışmıştır.

 Bu parçada Hz. Zekeriya ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Soyunun nerden geldiğine

B) Hangi kavme gönderildiğine

C) Kavmi tarafından yalanlandığına

D) Peygamberlik öncesi yaptıklarına

3-4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

 Hz. Zekeriya (a.s), peygamberlikle görevlendi-
rildikten sonra da Kudüs ve çevresindeki in-
sanlara Allah’ın emirlerini bildirmiş; inkârın ve 
zulmün arttığı bir toplumda Allah’tan başka ilah 
olmadığı ilkesini yayma mücadelesi vermiştir.

3. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

A) Hz. Zekeriya insanlara ne iletmiştir?

B) Hz. Zekeriya’ya hangi kitap verilmiştir?

C) Hz. Zekeriya nasıl bir topluma gönderilmiş-
tir?

D) Hz. Zekeriya hangi coğrafyada peygamber-
lik yapmıştır?

4. Bu metinde Hz. Zekeriya’nın mücadelesini 
verdiği belirtilen ilke aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Sabır

B) İbadet 

C) Tevhid

D) Tevekkül

5. � Hiç çocuğu olmamıştır.

 � Kardeşi Hz. Harun da bir peygamberdir.

 � Geçimini marangozluk yaparak sağlamış-
tır.

 � Yaşamının önemli bir bölümünü insanları 
Allah’a itaat etmeye çağırarak ve Kudüs’te-
ki mabette ibadet ederek geçirmiştir.

 Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Hz. Zeke-
riya ile ilgilidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Zekeriya’nın rabbine şöy-
le yalvardığı bildirilir: “Doğrusu ben, arkamdan 
iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe 
ediyorum; karım da kısırdır. Tarafından bana 
yerimi alacak bir çocuk ver; o, Yakub haneda-
nına da vâris olsun; rabbim, onu rızana erdir!”  
             (Meryem suresi 5-6. ayetler)

 Bu ayetlerde anlatılan peygamber aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hz. İsa

B) Hz. Yusuf

C) Hz. Yahya

D) Hz. Davud
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7-8. soruları aşağıdaki ayetlere göre cevaplayınız.

 Bir zamanlar İmrân’ın karısı şöyle demişti: “Rab-
bim! Karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, 
benden kabul buyur; kuşkusuz sensin her şeyi 
işiten, her şeyi bilen.” Onu doğurunca dedi ki: 
“Rabbim! Onu kız doğurdum. -Oysa Allah onun 
ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir- erkek de 
kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koy-
dum, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeyta-
na karşı senin korumana bırakıyorum.” Bunun 
üzerine rabbi ona hüsnükabul gösterdi ve onu 
güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriyyâ’yı da onun 
bakımı ile görevlendirdi. Zekeriyyâ onun bulun-
duğu yere, mâbeddeki odaya her girdiğinde 
yanında (yeni) bir rızık bulur ve “Ey Meryem! Bu 
sana nereden?” diye sorar, o da “Allah tarafın-
dan” cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine 
sayısız rızık verir.

(Âl-i İmrân suresi 35-37. ayetler)

7. Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılabilir?

A) Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’tür.

B) Hz. Zekeriya dört büyük peygamberden bi-
ridir.

C) İsrailoğullarına birçok peygamber gönderil-
miştir.

D) Hz. Meryem’in bakımı ve eğitimiyle Hz. Ze-
keriya ilgilenmiştir.

8. Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemiştir?

A) Hz. Meryem’in annesinin duasına

B) Allah’ın Hz. Meryem’e olan yardımına

C) Hz. İsa’nın mucizevi bir şekilde dünyaya 
geldiğine

D) Hz. Zekeriya ile Hz. Meryem arasındaki 
bağlantıya

9. I. Medine’de indirilmiştir.

 II. Adını içerisinde geçen bir kelimeden alır.

 III. Surede Allah’ın gücü ve kudreti anlatılır.

 IV. İsrailoğullarının peygamberlerini inkâr etti-
ğine vurgu yapılır.

 Yukarıda verilenlerden hangileri Fil suresiyle 
ilgili değildir?

A) I ve III B) II ve III

C) I ve IV D) II ve IV

10. 

Tayfun
Öğretmen

Filler mi daha güçlüdür yoksa kuş-
lar mı?

 Derse yukarıdaki cümleyle başlayan Tayfun 
Öğretmenin hangi konuyu işleyeceği söyle-
nebilir?

A) Fil suresi B) Asr suresi

C) İhlas suresi D) Kevser suresi

11-12. soruyu aşağıdaki ayetlere göre cevaplayınız.

 Rabbin filin yanındakilere neyi nasıl yaptı gör-
medin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı 
mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış 
taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? 
Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevir-
di. (Fîl suresi 1-5. ayetler)

11. Bu sureden çıkarılabilecek en genel yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Melekler Allah’ın görevlendirdiği varlıklardır.

B) Müslümanlar girdikleri her savaşı kazana-
caktır.

C) Allah’a karşı zafer kazanabilecek bir güç 
yoktur.

D) Kâbe kıyamete kadar Allah’ın koruması al-
tındadır.

12. Bu sure ile aşağıdakilerden hangisi ilişkilen-
dirilemez?

A) Kâbe B) Ebabil

C) Ebrehe D) Zekeriya 


